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Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Total installeert 200 

laadpunten voor elektrische wagens en luidt daarmee de 

start in van een nieuwe ontwikkelingsfase. 

 
Brussel, 16 september 2020 - Total heeft de eerste installatiefase afgerond van het 

netwerk elektrische laadpalen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er werden meer 

dan 200 laadpunten geïnstalleerd op de openbare weg, waar ze toegankelijk zijn voor 

alle eigenaars van elektrische voertuigen. Dit basisnetwerk bedient de hoofdwegen van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Total gaat vandaag van start met de tweede ontwikkelingsfase door op aanvraag van 

particulieren elektrische laadpalen te installeren. Eigenaars van elektrische wagens 

kunnen via het digitale platform Charge.Brussels de installatie van openbare elektrische 

laadpalen aanvragen. Na evaluatie1 van de aanvraag, worden deze laadpalen in de buurt van 

hun woonplaats en/of werkplek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïnstalleerd. Alle 

laadpalen worden voorzien van groene elektriciteit van Total Gas & Power. 

 

Naar een mobiliteit die in lijn ligt met de doelstellingen omtrent koolstofneutraliteit  

Tegen 2035 wil de Brusselse regering in het Brussels Gewest meer dan 11.000 laadpalen 

plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. Ze wil op deze manier alternatieve 

energiebronnen zoals elektriciteit stimuleren ter aanvulling van de traditionele brandstoffen. 

“Naast investeren in alternatieven voor de eigen wagen, moet Brussel een ‘motor shift’ op gang 

brengen om de lucht- en levenskwaliteit in ons Gewest te verbeteren. Aangezien veel 

Brusselaars geen eigen garage hebben, bieden we een basislaadnetwerk aan in de openbare 

ruimte, zodat al wie wil investeren in een elektrische wagen, dat ook perfect kan doen”, 

verduidelijkt Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit in Brussel.  

 

Dit project van Total Belgium ligt in lijn met de ambitie van de Groep Total om tegen 2050 

koolstofneutraal te zijn met al haar wereldwijde activiteiten. Elektrische mobiliteit maakt deel 

uit van de belangrijkste pijlers waarop deze ambitie steunt. “Tegen 2025 willen we meer dan 

150.000 laadpunten in gebruik stellen over heel Europa”, zegt Bernadette Spinoy, algemeen 

directeur van Total Belgium. “Dankzij de ervaring die we hebben opgedaan in andere landen, 

zoals in Nederland met de huidige installatie van een ruim laadpalennetwerk in de regio 

Amsterdam of hier in België met het pilootproject in Brussel, zijn we klaar voor de volgende 

fases van onze ontwikkeling op het vlak van elektrische mobiliteit.”    

 
1 Details en condities zijn terug te vinden op: https://www.charge.brussels/laadpaal-aanvragen/aanvraag-
laadpaal-particulieren/ 

https://www.charge.brussels/


  

 

 

 

Een aanvraag om een elektrische laadpaal te laten plaatsen via Charge.Brussels: hoe 

werkt dat?  

• Wie met een 100% elektrisch voertuig rijdt of van plan is er binnenkort een te kopen, 

kan een openbare laadpaal aanvragen op het digitale platform www.charge.brussels.  

• We installeren de laadpaal dicht bij uw woonplaats of werkplek op voorwaarde dat u 

op het opgegeven adres geen eigen parkeerplaats hebt.  

• We gaan na of uw aanvraag aan deze voorwaarden voldoet en als dat zo is, zoeken 

we een locatie die geschikt is voor de installatie van de laadpaal. 

• De laadpalen zijn toegankelijk voor alle soorten elektrische voertuigen. 

• Elke laadpaal met een vermogen van 22 kW heeft twee laadpunten die tegelijkertijd 

gebruikt kunnen worden. 

 

***** 

 

Over Total in België 

De Groep Total is al meer dan 100 jaar aanwezig in België, waar ze meer dan 4.900 personen 

tewerkstelt. Ze heeft een jarenlange ervaring en is actief in Raffinage en Chemie, Marketing & 

Services en sinds kort ook in de voorziening van gas en elektriciteit. 

Over de Groep Total 

Total is een multi-energiegroep die brandstoffen, aardgas en koolstofarme elektriciteit 

produceert en commercialiseert. Onze 100.000 medewerkers zetten zich in voor een betere, 

veiligere, meer betaalbare en schonere energie die toegankelijk is voor een zo groot mogelijk 

aantal mensen. Met een aanwezigheid in meer dan 130 landen is het onze ambitie om de 

wereldleider te worden op het vlak van duurzame energie. 

Meer weten over de Klimaatambitie van de Groep Total  

Dit initiatief werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van het BENEFIC-project, dat deel uitmaakt 

van het Europese programma “Connecting Europe Facility“, gefinancierd door de Europese 

Commissie. 

    

 

Contactpersoon Total  

Total Belgium – Pascal De Crem  
Telefoon: + 32 2 288 37 77 
Gsm: + 32 475 76 55 19  
E-mail: pascal.de-crem@total.com 
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https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility


  

 

 

 
Waarschuwing 
 
Dit persbericht werd enkel gepubliceerd voor informatieve doeleinden en kan in geen enkel juridisch gevolg 
resulteren. De entiteiten waarin TOTAL S.A. een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn 
afzonderlijke en autonome rechtspersonen. TOTAL S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen 
of nalatigheden van die maatschappijen. De termen 'Total', 'Groep Total' en 'Groep' die in dit document voorkomen, 
zijn algemene termen die enkel naar goeddunken worden gebruikt. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens 
worden gebruikt om te verwijzen naar de dochterondernemingen of hun medewerkers.  
 
Dit document kan prospectieve informatie of verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op economische gegevens 
en hypotheses die werden geformuleerd in een bepaalde economische, concurrentiële en regelgevende context. 
Deze kunnen in de toekomst onjuist blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. TOTAL S.A. of haar 
dochterondernemingen kunnen niet worden verplicht of aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van 
investeerders of andere betrokken partijen om, in het bijzonder wegens nieuwe informatie of toekomstige 
gebeurtenissen, de prospectieve verklaringen of informatie, trends of doelstellingen in dit document geheel of 
gedeeltelijk bij te werken of te herzien.  

 


